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ความหมายของสายตา ลึกซึ้งซับซอนยิ่งกวา คําพูด และขอความบรรยาย
เรื่องยอ

(Synopsis)

อดีตทหารพราน เจองานเขา โดยบังเอิญ เมื่อเขาตกเขาไปอยูในเหตุการณ ที่ตองชวยเหลือหญิงชาว
ลาวและลูกสาววัยสองขวบ ใหพนจากเงื้อมมือ พวกคนราย ที่หวังใชเธอเปนเครื่องมือหากิน เธอถูกบังคับ
ใหบอกที่ซอนเพชร แตเธอก็ใชมันเปนเงื่อนไขตอรอง ชวยชีวิตตัวเธอเอง ใหรอดพนจากการตามลา โดยมี
อดีตทหารพราน คอยใหความชวยเหลือ จนกระทั่งสงเธอและลูก กลับบานโดยปลอดภัย

โครงสรางเรื่อง (Plot

structure)

องก 1
บายวันนี้ อากาศรอนอบอาว ผมหยุดพักที่ใตรมไม ปลดกระเปาเปออกจากหลัง หยิบขวดน้ําเปด
ออกดื่ม บรรเทาความกระหาย จากนั้น ผมเดินเรื่อยๆ ไปตามถนนลูกรัง อยางไรจุดหมาย ขณะนั้น ผมได
ยินเสียงรองของเด็กผูหญิง เหมือนมีเหตุรายเกิดขึ้น ผมตามเสียงนั้นไป เสียงนั่นอยูไมไกลนัก เมื่อเขาไป
ใกล ปรากฏวา เสียงรองไหของเด็ก มันอยูในหลุมที่ไหนสักแหง ผมพยายามคนหาที่มาของเสียงนั้นอยูพัก
หนึ่ง ในที่สุดก็เจอ มันเปนซากตึกเกา ที่ถูกระเบิดทิ้ง เหลือไวแตหองใตดิน ผนังกออิฐปูน ยังดูแข็งแรง ผม
คอยๆ คลานเขาไปใกลที่บริเวณปากหลุม มันมีบันไดไมไผ ไตลงไปได
ภาพที่ผมเห็นขางลาง เปนหองโถงใตดินจริงๆ แตสภาพภายใน ไมนาจะเปนที่อยูอาศัยของคน แต
มันถูกใชใหเปนที่ซุกหัวนอน ผูชายรางยักษ ใหญกํายํา มีรอยสักเต็มตัว กําลังทุบตีหญิงสาว เหมือนจะเคน
เอาความลับอะไรบางอยาง แตเธอไมยอมพูด ที่มุมหอง เด็กหญิงวัยสองขวบ รองไหดังลั่น

2.

สายตาของหญิงสาว ประสานมายังผม ขณะที่เธอกําลังดิ้นรนเอาตัวรอด ใบหนามีรอยฟกช้ํา ที่หัว
คิ้วดานซายมีเลือดไหลออกมา เปรอะใบหนา ผมเผาของเธอยุงเหยิง
สายตาคูนั้น เหมือนมีมนตสะกดบางอยาง ฉุดรั้งไมใหผมผละไป ผมยังคงยื้อกับสองขาวา ควรจะไป
จากที่นี่โดยเร็ว มันไมใชหนาที่ มันไมใชทาง อยายุงกับเรื่องชาวบาน เรามีภารกิจที่สําคัญกวานี้ เราไมไดมา
เพื่อทําสิ่งนี้ แตจิตอีกดวงหนึ่ง มันโตแยงเหตุผลของผม บางครั้ง ความเมตตา อาจไมตองการเหตุผล
ผมเรียนกฏหมายมา ถาพบเห็นคนที่กําลังไดรับอันตราย หรือกําลังจะตาย ชวยได แตไมชวย อาจ
เขาขายฆาคนตาย แตผมไมไดมาเพื่อสิ่งนี้ ถาผมสูกับผูชายคนนั้น ผมอาจไดรับอันตรายก็ได และก็ยังไม
แนใจดวยวา ผูหญิงคนนั้น จะไดรับอันตรายถึงแกชีวิตหรือไม แตไมนะ เธอกําลังจะตาย ถาปลอยให
เหตุการณนี้ผานไป โดยไมทําอะไร
องก 2
ผมโดดลงไป โดยลืมไปวา มันมีบันไดใหไตลงไป นิสัยทหารพรานอยางผม มันบอกผมอยางนั้น ทันที
ที่ผูชายคนนั้น เห็นผม เขาสะดุดชั่วครู หันมาจองหนาผม เขาผละวางหญิงสาวนั่นลง ขูตะคอก ไมใหผมเขา
ไปยุง และหลีกไปใหพนทาง ถาไมอยากตาย ก็แนละ ตัวมันใหญราวกะยักษ เมื่อเทียบกับตัวผม ซึ่งสูงเพียง
๑๖๐ ซม. กะดวยสายตา หัวผมอยูใตจมูกมัน มันขูผมอีกครั้ง และคิดวาคงไมไดผล มันจูโจมผมกอน ผม
ตั้งสติรออยูแลว
แตผมไมใชเหยื่อ ใหมันจูโจมไดงายๆ หมัดขวาของมันวืดกินลมผานไป ผมสกัดมันดวยฝาตีน แตตัว
มันใหญ ผมเปนฝายกระเด็นไป นอนหงายทองที่พื้น ยังดีที่ตรงนั้นเปนกองผา ซึ่งมันนาจะเรียกวากองขยะ
ซะมากกวา เพราะมันเหม็นไดที่เหมือนฉี่คน ความเหม็นกระตุนใหผม ตองลุกขึ้นโดยเร็ว แตมันก็ยังชาอยูดี
เจายักษมันเตะผมเขาที่ขางลําตัว จนกระเด็นไปชิดผนังหอง ผมคงไมตองอาศัยกลิ่นฉี่กระตุนความรูสึกให
เสียเวลา ผมรูสึกเจ็บที่แขนขวาเล็กนอย มันเดินตรงรี่เขาหาผม อีกกาวเดียว ผมคงจะโดนฝาตีนของมันอีก
แน แตแลว ก็มีของแข็งสิ่งหนึ่ง เปนกอนอิฐ ลอยมาจากหญิงสาว พุงตรงเขาทีหนาผาก เหมือนมันกําลัง
โหมงลูกฟุตบอลยังไงยังงั้น มันชงักไปครูหนึ่ง หันไปทางหญิงสาว ผมอาศัยชวงที่มันเผลอ ดีดหลังตีนเขาที่
จุดกําเนิดชีวิต ตรงหวางขาเต็มแรง ผมไมรอโอกาสดีดีอยางนี้ใหหลุดลอยไป หมัดขวาพุงเขาที่ปลายคาง
มันเซไปเล็กนอย เลือดที่คิ้วเพราะแรงกระแทกจากกอนอิฐ ไหลเขาตา นั่นแหละ ทําใหมันเสียเปรียบ ผมไม
รอใหเวลายืดเยื้อ ควาทอนเหล็กแปบเกาๆ ซึ่งทําเปนราวตากผา เหวี่ยงไปที่กานคอมัน ผมเหวี่ยง
สุดแรงเกิด แตมันมีเสื้อและผาถุงติดไปดวย จึงทําใหแรงของมันเบาไปนิดหนึ่ง จึงตองออกแรงฟาดมันไปอีก
ทีหนึ่ง มันสงบแนนิ่งไป ผมลุกขึ้นไปสํารวจดูวา มันตายหรือยัง เพื่อความปลอดภัย ผมเอาเชือกมัดแขนมัน
ไพลไวที่ดานหลัง
หญิงสาวมองผมดวยแววตาขอบคุณ เด็กหยุดรองไห และจองมองผมเชนกัน ขณะคลานเขาไปหา
หญิงสาว ผมถามเธอวา เปนลูกสาวใชใหม เธอไมพูด แตดูเหมือนจะเขาใจในคําถามของผม เธอพยักหนา
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ผมถามชื่อเธอ เธอยกมือชี้ที่ตัวเธอและโอบกอดลูก มีเสียงอือๆ ออกมาจากลําคอ ฟงไมไดศัพท
ผมเพิ่งผานความยุงยากมาเมื่อครู คราวนี้ตองมาเจอความยุงยากอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนวามันจะ
ยากกวาเดิมซะอีก เพราะหญิงสาวนี่ เปนใบผมวาอยางนั้นนะ แตคนเปนใบ มักจะหูหนวก แตเธอไมใช เธอ
ฟงผมรูเรื่อง ไดยินในสิ่งที่ผมพูด เธอจะเปนอะไรก็ชาง ตอนนี้ตองพาเธอขึ้นไปขางบนกอน เพราะสภาพบอบ
ช้ําของเธอ คงลุกไมไหวแนๆ ตองพาเธอไปรักษา เพราะเธอจะตองเลี้ยงดูลูกสาว
ผมถามเธอวา มาอยูที่นี่ไดอยางไร พวกญาติๆ ไมมาอยูดวยหรือ หรือวาตายกันไปหมดแลว จะให
ชวยเหลืออยางไร ... ผมก็ถามไปงั้นๆ แหละ เพื่อใหเธอรูวา นี่คือขอมูลเบื้องตน ที่ผมควรรู ซึ่งผม
จําเปนตองรู เพราะผมจะตองพาเธอไปโรงพยาบาล ซึ่งเมื่อไปถึง ผมจะตองตอบคําถามเกี่ยวกับประวัติของ
คนไข
เด็กหญิงยังกอดแมแนน ทั้งๆ ที่แมยังเจ็บอยู สายตาจองมองที่ผมตลอดเวลา แตเมื่อผมสบตา เด็ก
นอยก็หลบสายตาผม เอาหัวซุกอกแม เด็กหนอเด็ก ยังไมรูประสาอะไรเลย ตองมาเจอชะตากรรมกอนวัย
อันควร
ผมใหเด็กเกาะหลังกอน แลวผมก็ไตขึ้นบันไดไมไผไป ปลอยเด็กไวขางบน แลวยอนกลับไปขางลาง
เพื่อนําเธอขึ้นมา ระหวางที่ผมลงไป ผมเห็นเธอเอามือแกะอิฐที่ผนังหองออก แลวควากระเปาที่เธอซอนไว
แลวเอาใสกระเปาเสื้อผาใบใหญอีกใบหนึ่ง มันเกาคร่ํา แนละ เธอคงเก็บมาจากกองขยะ แตมันมีประโยชน
สําหรับเธอ ผมบอกเธอวา เอาคนขึ้นไปกอน แลวคอยยอนกลับลงมาเอากระเปา เธอมองหนาผมครูหนึ่ง
เหมือนจะไมไวใจผม ผมสงสายตาดวยความจริงใจ ขอใหไวใจผม เธอพยักหนาตกลง
ผมเอามือขวาโอบดานขางของเธอ ใบหนาเธอแสดงความเจ็บปวด เสียงรองฮือเบาๆ ออกมาจาก
ลําคอ ผมเลยขยับไปโอบดานซายของเธอ คอยๆ พยุงขึ้นบันได กวาจะถึงขางบน ก็ทุลักทุเลนาดู
เวลาเย็นมาก ตะวันเกือบตกลับทิวเขา ผมควากระเปาเปประจําตัว ที่วางไวบนพื้น กอนที่จะโดดลง
ไปชวยชีวิตเธอ สะพายที่ดานหลัง และควากระเปาของเธอสะพายที่ไหลขวา เอามือซายโอบพยุงเธอแนบไป
กับลําตัว สวนลูกของเธอใหเดินตามหลัง
ที่ถนนลาดยางเกาๆ และทรุดโซม เต็มไปดวยหลุมบอ มันคงผานการใชงานมา ไมนอยกวา ๒๐ ป
ระหวางรอรถ ผมนึกทบทวน ชีวิตของผม วามาถึงจุดนี้ไดอยางไร
เหตุการณมันผานมาไดสัปดาหหนึ่งแลว หลังจากที่ผมลาออกจาก ทหารพราน
ผมก็กลายเปนคนไรจุดหมาย แตผมเลือกเปนคนไรจุดหมาย ดีกวาเปนคนมีจุดหมายที่คุก ผมชิงลาออก
เพราะถาผมยังอยู ผมอาจเปนผูรายฆาคนตายก็ได หรือไมก็ผมเองนั้นแหละ จะตองตายกลายเปนผีเฝาปา
ผมขัดแยงกับผูบังคับบัญชา เรื่องการคากัญชาและฝน ผมรับไมไดกับพฤติกรรมเชนนั้น และเขาก็คงจะรับ
ผมไมไดเชนกัน เพราะผมก็ไมยอมรับสวนแบง จากเงินผิดกฎหมาย นั่นแหละที่ทําใหผมตองลาออกมา ที่
จริงนาจะเรียกวา หนีซะมากกวา เพราะผมทิ้งใบลาไว โดยไมรอการอนุมัติ
[FLASHBACK]
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ผมจําเปนตองอําพรางตัว ตั้งแตแตงกายเปนพลเรือน ทําใหดูเหมือนคนรับจางตัดออย ปนผมก็มีแต
จะเก็บไวใชในยามฉุกเฉินเทานั้น ยกเวนหนนี้ ผมลืมไปไดอยางไร ที่เสี่ยงชีวิตเขาไปชวยหญิงสาวไรญาติ ผู
นี้ มันเปนความบาแทๆ
แรงผลักดันอีกอยาง ที่ทําใหผมตองออกจากปา คือ ผมมีพี่ชายอยูคนหนึ่ง แตนั้นมันเมื่อตอนผมอายุ
๑๐ ขวบ เราแยกกันเพราะสงคราม และไมเจอกันอีกเลย ผมมีพี่ชายเพียงคนเดียว พอแมถูกระเบิดตาย
หมด ผมเองก็ไมแนใจเหมือนกันวา ผมจะเจอพี่ชายหรือไม จะวาไป มันก็เปนภารกิจอันหนึ่งของผมเชนกัน
เพียงแตวา มาเจอหญิงสาวผูนี้เสียกอน [END]
ระหวางรอรถ ผมพยามคนหา ประวัติความเปนมาของผูหญิงที่ผมเพิ่งชวยชีวิต ใหรอดพนจากยักษ
นรกตนนั้น
ลูกสาวของเธอ ชื่อดาว ชื่อนี้ตัวเด็กเปนคนบอกเอง แมจะพูดยังไมชัด แตผมก็เดาเอา แมของเธอ
ชื่อ เหมย นั่นผมก็เดาเอาเชนกัน เด็กนอยไมรูดวยซ้ําไปวา แมของเธอเปนใคร เธอเกิดและเติบโต อยูในรูใต
ดินนั่น มาตลอด แลวผูชายรางยักษนั้น เปนใคร เด็กสายหนา แมของเธอโอบกอดลูกไว อีกมือเสยผมขึ้น
ผมมองเห็นรอยแผลเปนที่ลําคอของเธอ ... ผมเพิ่งรูคําตอบตอนนี้เองวา เธอไมไดเปนใบ แตเธอไดรับ
บาดเจ็บจากหลอดเสียง ทําใหเธอพูดไมได ผมถามเธอวา เขียนหนังสือไดไหม เธอสายหนา แตเธอก็ขอ
ดินสอจากผม ผมยื่นสมุดจดบันทึกของผม แลวยื่นดินสอใสมือของเธอ ประโยคแรกที่เธอเขียน ผมรูสึกเศรา
ใจ เธอเปนคนฝงลาว ผมพยายามแกะตัวอักษรลาวทีละตัว ทีละคํา ซึ่งถาเปนภาษาลาวทั่วไป ก็คงพออาน
ได แตนี้เธอบอกวา แคอานออกเขียนได ผมจับใจความไดวา เธอถูกลักพาตัวมาจากฝงลาว ตั้งแตอายุยาง
เขาวัยสาว มันเปนการจับผิดตัว ตอมาถูกบังคับใหขายตัว เธอทอง แตเธอเก็บลูกไว เธอพาลูกหนีออกมา
พรอมกับผูชายที่ผมเพิ่งทุบหัวเขา แตเหมือนหนีเสือปะจระเข เขากลับบังคับใหเธอขายตัวอีก เพื่อเอาเงินไป
แลกซื้อยาเสพติด
พลบค่ํา มีรถปกอัพคันหนึ่งผานมา ผมขอรองใหชวยพาคนปวยไปโรงพยาบาล เขาทําทาปฏิเสธ แต
ผมใหเงินเขาไปเปนคาจาง เขาจึงรับปาก และพาผมกับคนปวยไปโรงพยาบาลประจําอําเภอ ผมใหเธอเขา
รับการรักษา โดยผมเปนญาติคนไข
หมอบอกวา กระดูกซี่โครงดานขวาของเธอราวเกือบหัก รางกายบอบช้ํามาก ตองอยูพักในโรงพยาล
บาล ไมนอยกวาสิบวัน มันเปนเหตุการณตกกะไดพลอยโจร หรือวา ทําบุญหวังสวรรค กันแน ผมเลือกไม
ถูกเหมือนกัน แตเมื่อผมมองแววตา เชิงขอรองของเธอแลว ผมตัดสินใจ ชวยคนก็ตองชวยใหตลอด
ภารกิจตามหาพี่ชาย ก็ไมไดรีบรอนอะไรอยูแลว
ผมเลยกลายเปนพอลูกออนไป โดยปริยาย โชคดีที่ผมเปนทหารปามากอน การกินอยูก็ไมตองเรื่อง
มากอยูแลว ผมไดรับความเมตตาจาก ยามซึ่งมีเมียเปนแมบานของโรงพยาบาล ใหพักอาศัยในหองพักขาง
โรงรถ แนนอนวา มันยังดีกวา รูใตดินนั่นตั้งเยอะ
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ผมใชเงินที่มีอยูเกือบหมดเหมือนกัน ไปเปนคาอาหาร เลี้ยงดูลูกของเธอและตัวเอง ผมทนไมไดที่เห็น
สภาพของเด็กหญิง ที่ตองอยูในสภาพเนื้อตัวมอมแมม ผมไปที่ตลาดนัด ซื้อเสื้อผาใหมให และพาไปใหแม
เธอดู เธอยิ้มดีใจ จนผมรูสึกปลื้มไปดวย การชวยเหลือคนไมทําใหสูญเปลา ผมไมเคยเห็นรอยยิ้มของเธอมา
กอนเลย วันนี้เปนวันแรกที่ผมเห็น ที่จริงเธอก็เปนสาวหนาตาดี หวานใสซื่อ เธอนาจะมีความเปนอยูที่ดีกวา
นี้ แตโชคชะตา ไมเขาขาง วิบากกรรมชีวิต มันเปนเรื่องซับซอน คาดเดาไมได
๑๐ วันผานไป หมอใหเหมย ออกจากโรงพยาบาลได ในเวลาบาย ๑๕.๓๐ น. ผมจายสวนเกินให
โรงพยาบาล ทําใหเงินของผมเหลือไมกี่รอยบาท ผมมาคิดดูวา ผมทําอะไรลงไปเนี่ย เงินคารถ คากิน คาอยู
อาศัย ในอนาคต ผมจะทําอยางไร จะหาเงินจากที่ไหน คงตองไปสมัครเปน รภป. ที่ไหนสักแหงเพื่อเก็บเงิน
เหมย สังเกตเห็นความกังวลของผม เธอมองผมแสดงความขอบคุณ และเห็นใจ ผมอานความหมายจาก
ดวงตาของเธอ แตจะทําอยางไรได เธอจะคิดบางหรือวาไม ตอจากวันนี้ เธอจะทําอยางไร กับตัวเธอเองและ
ลูก ผมคงจะรับภาระเลี้ยงดูเธอตอไปไมได เพราะผมตองไป ผมคงตองทิ้งเธอไวที่หนาโรงพยาบาล ปลอยให
ชีวิตของเธอ ดําเนินไปตามลําพัง
สายตาของเธอคูนั้น กลับมามีมนตสะกดผมอีกแลว มันฉุดรั้งไมใหผมผละไป ผมยังคงยื้อกับสองขา
วา ควรจะหันหลังใหเธอโดยเร็ว มันไมใชหนาที่ มันไมใชทาง อยายุงกับเรื่องชาวบาน เรามีภารกิจที่สําคัญ
กวานี้ เราไมไดมาเพื่อทําสิ่งนี้ ... ผมทองมนตบทนี้อีกครั้ง มันเกือบจะไดผล ถาเธอไมยื่นมือ หยิบของสิ่ง
หนึ่งยื่นใสมือของผม
มันเปนถุงผาสักหลาดสีดํา ขนาดไมใหญนัก ผมรับมันไว มันมีน้ําหนักเหมือนใสกอนหินไวในนั้น ผม
เปดปากถุงออก ... แมเจาโวย! ผมตกตะลึง แมผมจะไมเคยสัมผัสเพชรมากอน แตคิดวา นี่มันคงไมใชของ
ปลอมแนๆ เพชรขนาดเทาเม็ดขาวโพด ผมกะประมาณคราวๆ สัก ๒๐ เม็ดเห็นจะได
ผมหยิบมันขึ้นมาสองดู กับตะวัน โดยไมสนใจวา อาจมีคนแอบดู พอผมนึกขึ้นได จึงเก็บมันในถุงผา
สักหลาด เกรงวามันจะประเจิดประเจอเกินไป
ผมมาทบทวนดู ชายรางยักษนั่น คงไปปลนเพชรจากที่ไหนสักแหง แลวเธอก็ขโมยจากเขาอีกตอ
หนึ่ง แลวซอนมันไว นั่นแหละ คือสาเหตุที่ทําใหเธอตองถูกทําราย ผมสบตาเธออีกครั้ง คราวนี้ดูเธอมีความ
มั่นใจอีกครั้ง เธอยื่นมือมาจับมือผม ใหกําผาหอนั้นไวในมือ แลวพยักหนา ผมถามเธอวา เธอไวใจผมแค
ไหน เพื่อใหผมแนใจ นอกจากเธอจะสบตาผมแลว เธอยังเขามากอดเอวผมไวแนน ราวกับจะบอกวา ผมคือ
เจาชีวิตของเธอ
เธอบอกผม ผานขอความในกระดาษวา เธออยากกลับบานที่ฝงลาว ผมถามเธอวา แลวจะไป
อยางไร มันตองผานแดน ผานกองตรวจคนเขาเมือง และก็ไมมีเอกสารสักอยาง มันเปนเรื่องยากที่ผมจะทํา
ตามความประสงคของเธอ แตเธอก็ยังยืนยัน ผานสายตาคูนั้น แลวน้ําใสๆ ก็ไหลออกมา เธอกอดลูกนอย
ไวแนน ... เอาละๆ ตกลง ผมทําตามที่เธอบอก เธอผลักมือของผมใหเก็บหอเพชรนั่นไว
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กอนอื่น ผมตอง เอาเพชรเม็ดหนึ่ง ไปแปลงเปนเงิน ไดมาราว หาหมื่นบาท ผมบอกเธอวา เรา
จะตองมีรถเปนพาหนะ จะไดสะดวกในการเดินทาง เธอบอกใหผมขายเพชรนั่น แลวซื้อรถยนตสักคัน แตผม
มาคิดดูวา ถาเปนจักรยานยนตจะสะดวกกวา ผมมองขามช็อตจากที่เธอคิดไปขั้นหนึ่ง
เหตุผลของผมคือ การใชรถจักรยานยนต จะไมเปนที่สังเกตของเจาหนาที่ และคนอื่นๆ เพราะ
ชาวบานชายแดน มักขี่รถจักรยานยนตกันทั้งนั้น เหตุผลขอที่สอง การเอารถยนตขามไปฝงลาว จะยุงยาก
กวารถจักรยานยนต ก็แนละคิดจะไปสงเธอ ก็ตองสงใหถึงบาน
ผมตัดสินใจ ซื้อรถจักรยานยนตคันหนึ่ง แลวพาไปตลาด เปลี่ยนเสื้อผาใหมใหเธอ และผมดวย เธอ
บอกวา ผมมีกลิ่นเหม็น เธอจึงเลือกเสื้อผาใหผมใหม และซื้อผาพันคอใหผมผืนหนึ่ง เหมย และลูก แลดูเปน
คนละคน จากนั้น ผมพาเธอ ไปเปดหองพักที่โรงแรมแหงหนึ่ง หางจากตัวอําเภอเล็กนอย ตกค่ํา ผมพา
เหมยและลูก ไปกินขาวขางนอก ที่รานอาหารริมบึง ... วันนี้ ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปมาก ดูเธอสดใส เปนคน
ละคน ในระหวางกินอาหาร แววตาของเธอ มีความหวัง
หลังกินอาหารเสร็จ ผมจายเงินเรียบรอย ผมเดินนําหนา ไปที่รถ รอระหวางที่เธอเขาหองน้ํา
เหตุการณที่ไมคาดฝนก็เกิดขึ้น
เสียงรองของ ดาว ลูกของเธอ ผมหยุดและหันหลังไป ชายรางยักษนั่น มันกลับมา พรอมกับเพื่อน
อีกคนหนึ่ง ผมคิด ผมนาจะฆามันใหตาย เสียตอนนั้น มันจับรางของเหมย พาขึ้นรถปกอัพ หายไปกับความ
มืด โดยไมสนใจเสียงรองไห ของลูกของเธอ
เร็วเทาความคิด ผมควาแขนของเด็กดาว ขึ้นนั่งเกาะหลังผมไป ผมขับรถไลตามรถปกอัพคันนั้นไป
มันมุงออกไปนอกเมือง โชคดีที่วันนี้ทองฟาโปรง และผมอยูบนที่สูงกวา จึงมองเห็นแสงไฟของรถ แนละ
ผมขับไลตามไปหางๆ ไมใหคลาดสายตา รถปกอัพคันเกา กับรถจักรยานตคันใหม ความเร็วพอสูสีกัน แต
สิ่งที่ผมเปนหวงคือ เด็กที่อยูดานหลัง ผมยอมเสียเวลา จอดรถเอาผาพันคอที่เธอซื้อให พันตัวเด็กไวกับเอว
ผม กันหลน ผมบอกใหเธอหลับตา แลวขับตอไปอยางไมกังวล เรงความเร็วขึ้น ผมมองเห็นแสงไฟของรถ
ไกลออกไป และหายไปในปาละเมาะขางทาง
ผมเรงความเร็วรถ เพื่อใหทันวามันหายไปทางไหน เมื่อไปถึงทางแยก ผมสงเกตเห็นรอยรถขับเลี้ยว
ไปดานซายมือ ผมเลี้ยวตาม ขับไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง เห็นกระทอมหลังหนึ่ง อยูขางหนา มีแสงไฟริบหรี่ใน
นั้น ผมจอดรถไวหางๆ ซอนไวขางพุมไม ลงจากรถ และบอกดาววา ใหรออยูที่รถ อยารอง อยาสงเสียง
เขาจะเขาไปชวยแม ถาเธอรอง เขาจะชวยแมไมได แตเด็กเกิดกลัวขึ้นมา ผมตองตัดสินใจ เอาเด็กไปดวย
แมมันจะอันตราย แตก็ไมมีทางเลือกอื่น คิดๆ ไป ผมนี่กลายเปนมือปนพอลูกออนไปซะแลว ผมจัดการให
เด็กดาว เกาะหลังผมไว มัดเธอไวกับตัวกันหลน โชคดีที่ผมพกปนมาดวย แนละ ผมไมไวใจเหตุการณอยู
แลว เพราะในกระเปาของผม มีเพชรหอนั้นอยู จําเปนตองพกปนไวปองกันตัว และคราวนี้มันมีประโยชน
ขึ้นมาจริงๆ
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ผมคอยๆ ยองเขาไป เสียงตะโกนเอะอะ ของคนรางยักษ บงบอกความแคน เขามัดเธอไวกับเกาอี้
ตบตีเธอใหบอกความจริง วาเอาเพชรไปซอนไวที่ไหน ก็แนละ เธอพูดไมไดอยูแลว ชายรางยักษบังคับใหเธอ
บอก แลวพาเขาไปเอาเดี๋ยวนี้ ถาไมไป เขาจะฆาใหตาย
ผมใชแผนจูโจม แบบทหารพราน ยองเขาไปดานหลังของเพื่อนมันอีกคน ที่เฝาประตูอยู กําลังยืนฉี่
อยูพอดี ผมใชเชือกรัดคอมัน จนหมดลมหายใจ โชคดีที่เด็กดาว ไมรองสักแอะ ไมเชนนั้นคงเสียแผนหมด
แตผมคิดผิด เมื่อเด็กดาว เห็นแมที่กําลังถูกตบตี เธอจึงรองตะโกนออกมา ผมจําเปนตองเปลี่ยนแผนใหม
กะทันหัน กอนที่คนรางยักษเขาถึงตัวผม ผมนั่งลงรีบปลดเด็กดาว ออกจากดานหลัง จังหวะเดียวกัน มัน
เขาชารจตัวผมพอดี มันปลอยหมัดเขาที่ใบหนาผม จนเซผงะไป ผมเห็นเด็กดาววิ่งเขาไปหาแม ผมจําเปน
ตองกัดฟนสูกับยักษอีกครั้ง หลบมัดมันไดบาง ไมไดบาง มันจับผมโยนไปทางโนนที ทางนี้ที จนผมเกือบ
หมดทางสู เพราะผมยังหาจังหวะดีๆ ไมได ขณะที่มันยามใจ ซัดผมไปหลายหมัด จนผมนอนคว่ําหนา ไป
กองกับพื้น มันเดินรี่ตรงเขามาหาผม นี่เปนจังหวะของผม กอนจะหมดแรง ผมควาดามเสียม ปลายขาง
หนึ่งหักเปนเสี้ยน ซอนไวในอก พอมันเขามาใกล ผมหงายทอง เสียบมันเขาที่บริเวณหนาทอง แตดูเหมือน
มันไมเปนไร กลายเปนวา ผมไปกระตุนตอมบาของมันเขาบังเอิญ มันจับผมทุมไปอีกทาง ปนกระเด็นไปอีก
ทาง ไมรูวามันกระเด็นไปทางไหน ผมไมมีปน เทากับวาผมไรเขี้ยวเล็บไปทันที
ตอนนี้ ผมหมดแรงสูกับมันจริงๆ เพราะโดนทุบ โดนย้ําจนนวมไปทั้งตัว ผมมาคิดอีกที นี่ยังดีนะที่
กําจัดพวกมันไปไดเสียกอนคนหนึ่ง ไมอยางนั้น สถานการณจะเลวรายกวานี้มาก ผมคิดวา ผมคงจะชวย
แมลูกคูนี้ไวไมไดเสียแลว ลําพังตัวเองก็แทบจะเอาตัวไมรอด
ตาผมพรา รูสึกมีน้ํายืดๆ ไหลเขาที่เบาตา หัวสมองมึนไปหมด ปวดหนึบที่ขมอง คนรางยักษควา
ดามเสียมที่เพิ่งดึงถอดออกจากเอว มันเสียบเฉียดกะเพาะทะลุไปขางหลัง ยังมีเลือดไหลซิบติดที่ปลาย
แหลมของดามเสียม มันเดินมาที่ตัวผม ผมเห็นมันเงื้อมดามไมปลายแหลมนั่น แตกอนที่มันจะทิ่มไมปลาย
แหลมนั่น มาที่ตัวผม
ปง! ปง!
เสียงปนสองนัด ดังมาจากดานหลังของมัน หยุดมันไว กอนที่มันจะลมทับผม ผมรีบเอี้ยวตัวหลบ
ยักษราย ก็สิ้นฤทธิ์
องก 3
ผมเห็น ในมือของเหมย ถือปนของผมอยู ผมรูสึกโลงอก ที่เหตุการณเฉียดตายครั้งนี้ มันจบลงตาม
สูตร ผูรายตาย พระเอกชนะ
เหมย ประคองผม ออกไปนอกกระทอม นั่งพักพอมีแรง ผมกับเหมย ชวยกันเข็นรถจักรยานยนต
ขึ้นรถปกอัพ แลวขับออกไปจากที่นั่น มันสมควรแลว ที่ผมจะยึดรถของคนราย ใชเปนพาหนะ มันทําใหการ
เดินทางของผมเร็วขึ้น
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8.

สองวันตอมา ผมเอาเพชรสวนหนึ่งไปแปลงเปนเงิน เพื่อใชจายในการเดินทาง และสวนหนึ่งใชเปน
ชองทางในยามฉุกเฉิน กอนถึงชายแดน ผมขับรถปกอัพ ไปฝากที่ปมพน้ํามันแหงหนึ่ง และจายคาฝาก
อยางงามใหแกเจาของปมพ และไมลืมจายพิเศษใหแกเด็กปมพคนหนึ่ง ใหดูแลรถใหดี กอนผมจะกลับ
ผมพาเหมย และลูกไปที่ชายแดน ดวยรถจักรยานยนต เมื่อไปถึงชายแดน ผมมีแตเอกสารของผม
แตสําหรับเหมย ไมมีเอกสารใดๆ เลย ผมอาศัยแทคติกที่เคยทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา ขอเขาพบ
หัวหนาดาน ผมจายคาผานทางเปนเพชร แทนเงิน นั่นเปนวิธีที่ดี สําหรับเจาหนาที่ เพราะการรับเงินมัน
เสี่ยงกวาเพชร เขาเลือกเพชร และปลอยใหผม พาเหมยและลูกผานเขาเขตแดน สาธารณรัฐประชาชนลาว
พรอมกับรถจักรยานยนต
ผมขับไปตามถนนชานเมือง ของหลวงพระบาง ตามที่เธอบอก ไปถึงบานหลังหนึ่ง ที่จริงนาจะ
เรียกวา คฤหาสนมากกวา ผมอดสงสัยไมไดวา ทําไมเธอจึงพาผมมาที่นี่ สักครู มีคนมาเปดประตู คุยกัน
สองสามคํา เธอยื่นเหรียญพรอมสรอยคอเสนหนึ่ง ใหกับคนเปดประตู ผมเพิ่งรูตอนนี้เองวา เธอมีของสิ่งนี้
ติดตัว คนเปดประตูปดประตูไวกอน แลวนําเหรียญพรอมสรอยคอ เขาไปตามคนในบาน
เพียงครูเดียว มีชายหญิงวัยเกษียณคูหนึ่ง เดินออกมาจากบาน ตรงมาที่เหมย พินิจพิเคราะหเพียง
ครูเดียว พวกเขาดีใจ เขาสวมกอดเหมย เหมยรองไห สวมกอดชายหญิงแนน ผมไมเขาใจ ในสิ่งที่เกิดขึ้น
ผมถูกเชิญใหเขาไปในบานหลังใหญ และความจริงก็ปรากฏ หญิงเจาของบาน บอกกับผมดวยภาษา
ของเขาวา ขอบคุณผมมากๆ ที่พาหลานสาว กลับคืนบาน พวกเขาคิดวา ชาตินี้คงจะไมไดเจอกันอีกแลว
ผมคิดวานี่มันนิยายชัดๆ เจาหญิงถูกลักพาตัว และมีชายนิรนามบุกเขาไปชวย สงเจาหญิงคืนราช
วัง ในนิยายเรื่องนี้ ก็มีผมเปนตัวละครอยูในนั้นซะดวย และผมขอเลือกเปนชายนิรนาม มากกวาจะเปน
เจาชาย เพราะผมก็มีภารกิจของผมอยูเชนกัน
กอนลาจากไป เหมยเขามากอดผมแนนอีกครั้ง ผมรูสึก มันเปนชวงหนึ่งของชีวิต เหตุการณราย มัน
ผานไปแลว และมันจะไมหวนกลับคืนมาอีก ผูรายตายกันไปหมดแลว แววตาคูนั้น และอีกคูหนึ่ง ที่ผมไมมี
วันลืม ดาว เด็กนอย ผูบริสุทธ เธอสวมกอดผม ผมรูสึกอบอุนบอกไมถูก
กอนจากไป ผมคืนถุงผาสักหลาดสีดําใหเธอ แตเธอปฏิเสธ พรอมกับเขียนขอความ สงใหผมผมอาน
ดู ผมอดยิ้มไมได แลวเก็บมันไวในกระเปาเสื้ออยางดี ผมขับรถไปตามถนนเสนเดิม ขามมาฝงไทย กลับไป
รับรถปกอัพที่ปมพ ผมเปดถุงเพชรออกดู มันยังเหลือเพชรในนั้นอีกราว สิบเม็ด และหยิบกระดาษในกระเปา
เสื้อ อานขอความอีกครั้ง
ฮักเจาทุกซาดไป
จบ.
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